
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                   Bucureşti, 5.05.2015 
                  Nr. PL – x 385 

 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind Codul de procedură fiscală 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind Codul de procedură fiscală, trimis cu adresa nr. PL - x 385  din 29 aprilie 2015, 
înregistrat sub nr.4c-11/636 din 30 aprilie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 aprilie 2015. 
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, 

Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 5 mai 2015.  
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Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.257 din 23 martie 2015 şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis cu nr.727 
din 19 martie 2015. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege privind 
Codul de procedură fiscală cu amendamentele admise, anexate prezentului aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
                        VICEPREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 

            Ciprian - Nicolae  NICA                       Sorin Constantin STRAGEA 

 
 

 
Consilier parlamentar,  
Silvia Olaru 

Şef serviciu, 
Ciprian Bucur 
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Anexa:  
Amendamente admise 

 
 

NR 
CRT 

TEXT AMENDAMENT MOTIVATIE 

  Senatul adoptă prezentul proiect de 
lege 

  

 CAPITOLUL V 
Administrarea şi aprecierea probelor 

Capitolul V va avea alta denumire  
„Administrarea si aprecierea dovezilor 

fiscale” 
Autor. Comisia juridică 

 

 SECŢIUNEA 1 
Dispoziţii generale 

  

ARTICOLUL 55 
Mijloace de probă 

Art.55 va avea alta denumire 
„Dovezile fiscale” 

Autor. Comisia juridică 

 

 (1) Constituie probă orice element de 
fapt care serveşte la constatarea unei stări de 
fapt fiscale, inclusiv înregistrări audio-video, 
date şi informaţii aflate în orice mediu de 
stocare, precum şi alte mijloace materiale de 
probă, care nu sunt interzise de lege. 

Al.(1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:”Constituie dovada fiscala orice 
element de fapt care serveşte la constatarea 
unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări 
audio-video, date şi informaţii aflate în orice 
mediu de stocare.” 
Autor. Comisia juridică 

 

 

 (2) Pentru determinarea stării de fapt 
fiscale, organul fiscal, în condiţiile legii, 
administrează mijloace de probă, putând 
proceda la: 

Al.(2) se modifica si va avea urmatorul 
continut: „Pentru determinarea stării de fapt 
fiscale, organul fiscal, în condiţiile legii, 
administrează dovezi fiscale, putand proceda 
la:” 
Autor. Comisia juridică 
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NR 
CRT 

TEXT AMENDAMENT MOTIVATIE 

  a) solicitarea informaţiilor, de 
orice fel, din partea 
contribuabilului/plătitorului şi a altor persoane;

  

  b) solicitarea de expertize; Se elimina 
Autor. Comisia juridică 

Expertizele se fac numai la cererea 
organelor judiciare sau a subiectilor 
procesuali intr un proces penal, civil sau 
contencios. ANAF nu este organ judiciar 
este un organ constatator si nu poate face 
decat acte de constatare in baza 
documentelor financiar contabile. 

  c) folosirea înscrisurilor;   
  d) efectuarea de cercetări la faţa 
locului; 

Lit. (d) se modifica: „efectuare de controale la 
domiciliul fiscal” 
Autor. Comisia juridică 

Cercetarea la fata locului este o activitate 
ce apartine numai organelor judiciare. 

  e) efectuarea, în condiţiile legii, de 
controale curente, operative şi inopinate sau 
controale tematice, după caz. 

  

 (3) Probele administrate vor fi 
coroborate şi apreciate ţinându-se seama de 
forţa lor doveditoare recunoscută de lege. 

Al.(3) se modifica: „Dovezile fiscale 
administrate vor fi coroborate şi apreciate 
ţinându-se seama de forţa lor doveditoare 
recunoscută de lege.” 
Autor. Comisia juridică 

 

 …………………………………………   

 SECŢIUNEA a 2-a 
Informaţii şi expertize 

Sectiunea a 2 a va avea alta denumire: 
„Furnizarea de informatii” 

Autor. Comisia juridică 

 

  ………………………………………   
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NR 
CRT 

TEXT AMENDAMENT MOTIVATIE 

ARTICOLUL 61 
Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza 

informaţii 

Art.61 – se elimină 
Autor. Comisia juridică 

Numai organele judiciare au dreptul legal 
de a solicita informatii institutiilor de 
credit prin autoritatea pe care o au 
potrivit legii.Daca organului fiscal i s ar 
da o asemenea putere, acesta s ar 
transforma intr un organ judiciar si nu 
acesta este scopul prezentului 
Cod.Atributiile de cercetare revin altor 
organe ale statului,ANAF nu trebuie 
decat sa sesizeze autoritatile in drept ,in 
cazul in care constata ca s-a incalcat 
legea. De asemenea, institutiile de credit 
au obligatia de a comunica date si 
informatii Oficiului National de 
Prevenire si Combatere a Spalarii 
Banilor.Pe de alta parte, contribuabilul 
are obligatia de a comunica organului 
fiscal orice informatie ce tine de 
obtinerea de venituri in tara sau in 
strainatate pentru a se fixa baza de 
impozitare. Continutul acestui articol nu 
face decat ca ANAF sa se comporte ca 
un adevarat organ judiciar. 

 (1) Instituţiile de credit au obligaţia ca, 
la solicitarea organului fiscal central, să 
comunice, pentru fiecare titular care face 
subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau 
soldurile conturilor deschise la acestea, 
precum �i informaţiile şi documentele privind 
operaţiunile derulate prin respectivele conturi: 

  

 

  a) toate rulajele şi/sau soldurile   
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NR 
CRT 

TEXT AMENDAMENT MOTIVATIE 

conturilor deschise la acestea, precum �i 
informaţiile şi documentele privind 
operaţiunile derulate prin respectivele conturi; 
  b) beneficiarii reali ai 
opera�iunilor bancare, a�a cum sunt defini�i 
la art.4 din Legea nr.656/2002 pentru 
prevenirea �i sanc�ionarea spălării banilor, 
precum �i pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire �i combatere a finan�ării 
terorismului, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

  

 (2) Instituţiile de credit sunt obligate să 
comunice organului fiscal central, zilnic, 
următoarele informa�ii: 

  

  a) lista titularilor persoane fizice, 
juridice sau orice alte entităţi fără personalitate 
juridică ce deschid ori închid conturi, precum 
�i datele de identificare ale persoanelor care 
deţin dreptul de semnătură pentru conturile 
deschise la acestea; 

  

  b) lista persoanelor care închiriază 
casete de valori, precum �i încetarea 
contractului de închiriere.   

  

  c) opera�iunile în lei sau în 
valută, a căror limită minimă reprezintă 
echivalentul în lei al 5.000 euro, indiferent 
dacă tranzac�ia se realizează prin una sau mai 
multe opera�iuni ce par a avea o legătură între 
ele. Prin opera�iuni ce par a avea o legătură 
între ele se în�elege opera�iunile aferente 
unei singure tranzac�ii decurgând dintr-un 
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NR 
CRT 

TEXT AMENDAMENT MOTIVATIE 

singur contract sau în�elegere de orice natură 
între acelea�i păr�i a căror valoare este 
fragmentată în tran�e mai mici de 5.000 euro 
ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt 
efectuate în cursul aceleia�i zile bancare; 
  d) transferurile externe în �i din 
conturi pentru sume a căror limită minimă 
reprezintă echivalentul în lei al 5.000 euro. 

  

 (3) Organul fiscal central la cererea 
justificată a organului fiscal local sau a altei 
autorităţi publice centrale şi locale, transmite 
informaţiile primite potrivit alin.(2) lit.a) 
referitoare la conturile bancare, în scopul 
îndeplinirii de către aceste autorităţi a 
atribuţiilor prevăzute de lege. Solicitarea �i 
transmiterea de informa�ii se fac prin 
intermediul sistemului informatic pus la 
dispozi�ie de către Agen�ia Na�ională de 
Administrare Fiscală. Pe bază de protocol, 
încheiat între organul fiscal central �i organul 
fiscal local sau altă autoritate publică, se poate 
asigura accesul direct în baza de date a 
organului fiscal central. 

  

 (4) Prin excepţie de la prevederile art.11 
alin.(3), informaţiile obţinute potrivit alin.(1) 
�i alin.(2) lit.b) sunt utilizate doar în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organului 
fiscal central. 
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ARTICOLUL 62 
Obligaţia Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere 
a Spălării Banilor de a  transmite informaţii

Art.62 - Se elimina 
Autor. Comisia juridică 

 

 (1) Oficiul Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor are obligaţia să  
transmită  organului fiscal central informaţiile 
primite potrivit Legii nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările �i 
completările ulterioare. Informaţiile astfel 
obţinute se utilizează doar în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organului 
fiscal central. 

  

 

 (2) Con�inutul, periodicitatea, 
standardul, precum �i procedura de 
transmitere a informa�iilor  se aprobă prin 
ordin comun al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală şi al 
preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire 
şi Combatere a Spălării Banilor. 

  

ARTICOLUL 63 
Expertiza 

Art. 63 -Se elimina 
Autor. Comisia juridică 

Asa cum am aratat expertizele pot fi 
dispuse numai de organele judiciare. Pe 
de alta parte nu se specifica scopul unei 

asemenea expertize  

 

 (1) Ori de câte ori consideră necesar, 
organul fiscal are dreptul să apeleze la 
serviciile unui expert pentru întocmirea unei 
expertize. Organul fiscal este obligat să 
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comunice contribuabilului/plătitorului numele 
expertului. 
 (2) Contribuabilul/plătitorul poate să 
numească un expert pe cheltuiala proprie. 

  

 (3) Experţii au obligaţia să păstreze 
secretul fiscal asupra datelor şi informaţiilor pe 
care le dobândesc. 

  

 (4) Expertiza se întocmeşte în scris.   
 (5) Onorariile stabilite pentru 
expertizele prevăzute de prezentul articol se 
plătesc din bugetul organului fiscal care a 
apelat la serviciile expertului. 

  

 (6) Dacă organul fiscal nu este lămurit 
prin expertiza efectuată, poate dispune 
întregirea expertizei sau o nouă expertiză. 

  

 SECŢIUNEA a 3-a 
Înscrisurile şi cercetarea la faţa locului 

Sectiunea a 3 a va avea alta denumire: 
„Înscrisurile si verificarea la sediul sau 

domiciliul fiscal” 
Autor. Comisia juridică 

 

ARTICOLUL 64 
Prezentarea de înscrisuri 

  

 (1) În vederea stabilirii stării de fapt 
fiscale, contribuabilul/plătitorul are obligaţia 
să pună la dispoziţie organului fiscal registre, 
evidenţe, documente de afaceri şi orice alte 
înscrisuri. În acelaşi scop, organul fiscal are 
dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane 
cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut 
raporturi economice sau juridice. 

  

 

 (2) Organul fiscal poate solicita punerea   
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TEXT AMENDAMENT MOTIVATIE 

la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său ori la 
domiciliul fiscal al persoanei obligate să le 
prezinte. 
 (3) Organul fiscal are dreptul să reţină, 
în scopul protejării împotriva înstrăinării sau 
distrugerii, indiferent de mediul în care sunt 
stocate, documente, acte, înscrisuri, registre şi 
documente financiar-contabile în original sau 
orice element material care face dovada 
stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor 
fiscale de către contribuabil/plătitor, pe o 
perioadă de cel mult 30 de zile. În cazuri 
excepţionale, cu aprobarea conducătorului 
organului fiscal, perioada de reţinere poate fi 
prelungită cu cel mult 90 de zile. 
Contribuabilul/plătitorul are dreptul să solicite 
copii ale documentelor reţinute atâta timp cât 
acestea sunt în posesia organului fiscal. 

Alin.(3) se modifica: „Organul fiscal are 
dreptul de a solicita copii de pe documente, 
acte, înscrisuri, registre şi documente 
financiar-contabile în original sau orice 
element material care face dovada stabilirii, 
înregistrării şi achitării obligaţiilor fiscale de 
către contribuabil/plătitor cu mentiunea 
conform cu originalul” 

Autor. Comisia juridică 

Retinerea documentelor in original de 
dispune numai de organele judiciare. 

 (4) Dovada reţinerii documentelor 
prevăzute la alin.(3) o constituie actul întocmit 
de organul fiscal, în care sunt specificate toate 
elementele necesare individualizării probei sau 
dovezii respective, precum şi menţiunea că 
aceasta a fost reţinută, potrivit dispoziţiilor 
legale, de către organul fiscal. Actul se 
întocmeşte în două exemplare şi se semnează 
de organul fiscal şi de contribuabil/plătitor, un 
exemplar comunicându-i-se 
contribuabilului/plătitorului. 

Se elimina 
Autor. Comisia juridică 

 

 (5) În cazul în care pentru stabilirea 
stării de fapt fiscale contribuabilul/plătitorul 
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pune la dispoziţia organului fiscal înscrisuri 
sau alte documente, în original, acestea se 
înapoiază contribuabilului/plătitorului, 
păstrându-se în copie, conform cu originalul, 
numai înscrisuri relevante din punct de vedere 
fiscal. Conformitatea cu originalul a copiilor 
se efectuează de către contribuabil/plătitor prin 
înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi 
prin semnătura acestuia. 
 (6) Ori de câte ori 
contribuabilul/plătitorul depune la organul 
fiscal un document semnat de către o persoană 
fizică sau juridică care exercită activităţi 
specifice unor profesii reglementate cum ar fi 
consultanţă fiscală, audit financiar, expertiză 
contabilă, evaluare, documentul trebuie să 
conţină în mod obligatoriu şi datele de 
identificare ale persoanei în cauză. 

  

 (7) În cazul în care legea prevede 
depunerea de către contribuabil/plătitor de 
copii ale unor documente, acestea trebuie 
certificate de contribuabil/plătitor pentru 
conformitate cu originalul. Dispozi�iile alin 
(5) sunt aplicabile în mod corespunzător. 

  

ARTICOLUL 65 
Cercetarea la faţa locului 

Art.65 va avea urmatoarea denumire: 
„Verificarea si constatarea la fata locului” 

Autor. Comisia juridică 

  

 (1) În condiţiile legii, organul fiscal 
poate efectua o cercetare la faţa locului, 
întocmind în acest sens proces-verbal. 

Alin.(1) se modifica: „În condiţiile legii, 
organul fiscal poate efectua o verificare si 
constatare la faţa locului, întocmind în acest 
sens proces-verbal.” 
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Autor. Comisia juridică 
 (2) Procesul verbal cuprinde cel puţin 
următoarele elemente: 

  

  a) data şi locul unde este încheiat;   
  b) numele, prenumele şi calitatea 
persoanei împuternicite, precum şi denumirea 
organului fiscal din care face parte acesta; 

  

  c) temeiul legal în baza căruia s-a 
efectuat cercetarea la faţa locului; 

Lit.(c) se modifica: „temeiul legal în baza 
căruia s-a efectuat verificarea si constatarea 
la fata locului.” 
Autor. Comisia juridică 

 

  d) constatările efectuate la faţa 
locului; 

  

  e) susţinerile 
contribuabilului/plătitorului, ale experţilor sau 
ale altor persoane care au participat la 
efectuarea cercetării; 

Lit.(e) se modifica: „susţinerile 
contribuabilului/plătitorului, ale experţilor sau 
ale altor persoane care au participat la 
efectuarea verificarii si constatarii” 
Autor. Comisia juridică 

 

  f) semnătura persoanei 
împuternicite, precum şi a persoanelor 
prevăzute la lit.e). În caz de refuz al semnării 
de către persoanele prevăzute la lit.e), se face 
menţiune despre aceasta în procesul-verbal; 

  

  g) alte menţiuni considerate 
relevante. 

  

 (3) Contribuabilul/plătitorul are 
obligaţia să permită persoanelor împuternicite 
de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la 
faţa locului, precum şi experţilor folosiţi 
pentru această acţiune intrarea acestora pe 
terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în 

Alin.(3) se modifica: 
„Contribuabilul/plătitorul are obligaţia să 
permită persoanelor împuternicite de organul 
fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa 
locului, precum şi specialistilor folosiţi pentru 
această acţiune intrarea acestora pe terenuri, 
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măsura în care acest lucru este necesar pentru 
a face constatări în interes fiscal. 

în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în 
care acest lucru este necesar pentru a face 
constatări în interes fiscal.” 
Autor. Comisia juridică 

 (4) Deţinătorii terenurilor ori incintelor 
respective trebuie înştiinţaţi într-un termen 
rezonabil despre cercetare, cu excepţia 
controlului inopinat. Persoanele fizice trebuie 
informate asupra dreptului de a refuza intrarea 
în domiciliu sau reşedinţă. 

Alin.(4) se modifica: „Deţinătorii terenurilor 
ori incintelor respective trebuie înştiinţaţi într-
un termen rezonabil despre verificare, cu 
excepţia controlului inopinat. Persoanele 
fizice trebuie informate asupra dreptului de a 
refuza intrarea în domiciliu sau reşedinţă.” 
Autor. Comisia juridică 

 

 (5) În caz de refuz, intrarea în 
domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se 
face cu autorizarea instanţei judecătoreşti 
competente, dispoziţiile privind ordonanţa 
preşedinţială din Codul de procedură civilă 
fiind aplicabile. 

  

 (6) La cererea organului fiscal, organele 
de poliţie, jandarmerie ori alţi agenţi ai forţei 
publice sunt obligaţi să îi acorde sprijinul 
pentru aplicarea prevederilor prezentului 
articol. 

  

 ………………………………..   
 SECŢIUNEA a 6-a 

Sarcina probei 
Sectiunea a 6 a va avea o noua denumire: 

„Sarcina dovezilor fiscale” 
Autor. Comisia juridică 

 

ARTICOLUL 72 
Forţa probantă a documentelor justificative 

şi evidenţelor contabile 

   

 Documentele justificative şi evidenţele Alin se modifica: „Documentele justificative şi  
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contabile ale contribuabilului/plătitorului 
constituie probe la stabilirea bazei de 
impozitare. În cazul în care există şi alte acte 
doveditoare, acestea vor fi luate în considerare 
la stabilirea bazei de impozitare. 

evidenţele contabile ale 
contribuabilului/plătitorului constituie dovezi 
fiscale la stabilirea bazei de impozitare. În 
cazul în care există şi alte acte doveditoare, 
acestea vor fi luate în considerare la stabilirea 
bazei de impozitare.” 
Autor. Comisia juridică 

ARTICOLUL 73 
Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt 

fiscale 

  

 (1) Contribuabilul/plătitorul are sarcina 
de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza 
declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate 
organului fiscal. 

  

 

 (2) Organul fiscal are sarcina de a 
motiva actele administrative fiscale emise pe 
bază de probe sau constatări proprii. 

Alin.(2) se modifica: „Organul fiscal are 
sarcina de a motiva actele administrative 
fiscale emise pe bază de dovezi fiscale sau 
constatari proprii.” 
Autor. Comisia juridică 
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